
1 

  

Υπόδειγμα Δήλωσης Τεχνικής Προσφοράς 

 
Προς:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΜ. 40 ΝΑΙ  

● 40 Τέντες μέγιστων διαστάσεων 15Χ5m με inox 
βραχίονες βαρέως τύπου με 4 συρματόσχοινα, ακρυλικό 
τεντόπανο απόχρωσης γκρι (ενδεικτικά RAL 7040 ή 
RAL7047) , αλουμίνια βαμμένα ral 9016 και φωτεινή 
επιγραφή στην γλώσσα(volant)της τέντας η οποία θα είναι 
σε μπορντώ απόχρωση (ενδεικτικά  RAL3005). 

15Χ5m 

      

● 40 θολωτές Τέντες μέγιστων διαστάσεων 15Χ1m 
με inox βραχίονες βαρέως τύπου με 4 συρματόσχοινα, 
ακρυλικό τεντόπανο απόχρωσης γκρι (ενδεικτικά RAL 7040 
ή RAL7047) και αλουμίνια βαμμένα ral 9016 και φωτεινή 
επιγραφή στην γλώσσα(volant)της τέντας η οποία θα είναι 
σε γκρι απόχρωση (ενδεικτικά  RAL3005). 

15Χ1m  ΤΕΜ. 40 ΝΑΙ  

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΤΕΜ. 80 ΝΑΙ  

 Όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι εάν αυτές δεν 
αναφέρονται ρητά. 

 Συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από 
τις εκτελούμενες εργασίες. 

 Στο πλαίσιο της παρούσας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην 
παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την 
ολοκλήρωσή τους, έστω κι εάν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του, ότι όλες οι εργασίες που προκαλούν όχληση 

όπως θόρυβος, δημιουργία σκόνης κτλ, θα γίνονται μόνο τις μη εργάσιμες ώρες και μετά από 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή ή/και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από 

τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες 

Αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα ή τα άχρηστα υλικά θα 

συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και 

θα απομακρύνονται από τους χώρους των καταστημάτων. 

 Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, 

ώστε οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και 

έτοιμοι προς χρήση. 

 Όλα τα υλικά κι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει 

να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών 

ΝΑΙ  
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χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους 

κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές, που αφορούν 

τυποποιημένα υλικά και πέραν των προδιαγεγραμμένων, δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά 

υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός, που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών 

θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια των εν λόγω υλικών, η αποξήλωση και 

κατάλληλη απομάκρυνση όλων των υπαρχόντων φθαρμένων και ελαττωματικών υλικών, 

καθώς και η τοποθέτηση επί τόπου των απαιτούμενων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε 

πρόσθετη εργασία συντήρησης απαιτηθεί ή/και προκύψει, καθώς και οι αμοιβές του τυχόν 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου και η ασφάλισή των. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει/αντικαταστήσει τυχόν φθορές, που θα 

προκύψουν χωρίς την υπαιτιότητα του επιχειρηματία μέσα σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων 

ημερών. 

 

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί απόδειξη γνώσης των συνθηκών του έργου. Ειδικότερα η κατάθεση 
προσφοράς εκ μέρους του οικονομικού φορέα πιστοποιεί ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη 
αυτής,  τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες προμήθειες και υπηρεσίες, 
και οιεσδήποτε άλλες συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να 
επηρεάσουν το κόστος και ότι οι προμήθειες και οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, 
προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί. 

ΝΑΙ  


